Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová

OZNÁMENÍ
konání Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová
Místo konání: v budově bývalé školy Studnice čp. 105
Doba konání: 16. 12. 2019 od 17:00 hod
Program:
-

Pověření předsedajícího k řízení Shromáždění
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o jednání představenstva DSO
Jmenování inventurní komise a provedení inventarizace majetku dle Plánu inventur za
rok 2019
Schválení rozpočtu Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová pro rok 2020
Informace o rozpočtovém opatření č. 2 a 3
Schválení rozpočtového opatření číslo 4
Schválení výše stočného pro rok 2020
Seznámení s nutností zřizování věcných břemen na kanalizaci v majetku Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová
Různé
Diskuze

Ve Studnici dne 6. 12. 2019
…………………………….
Ondřej Dopita
předseda předsednictva

ZÁPIS č. 2
Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku obcí Studnice,
Hamry, Vortová 16. 12. 2019 od 17 hodin budově bývalé školy
Studnice
Před zahájením Shromáždění bylo konstatováno, že dle prezenční listiny je přítomna
nadpoloviční většina všech zastupitelů členských obcí a že je Shromáždění Svazku je
usnášeníschopné.
Předseda předsednictva zahájil Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová a přednesl návrh programu jednání. Před hlasováním byla dána
možnost vyjádřit svá stanoviska. Návrh programu jednání, včetně bodů pod bodem Různé a
pořadí projednávaných bodů byl schválen.
Předseda předsednictva přednesl Shromáždění návrh na pověření předsedajícího řízením.
Předsedajícím k řízení Shromáždění byl pověřen předseda Ondřej Dopita. Dalších návrhů
nebylo předneseno. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit svá stanoviska.
Předsedajícím k řízení Shromáždění byl schválen Ondřej Dopita.
Řízením Shromáždění se ujal předsedající Ondřej Dopita a bylo přikročeno k dalším bodům
programu jednání.
Ověření zápisu č. 1 ze Shromáždění konaného dne 27. 6. 2019
Ověřovatelé zápisu č. 1 Petr Stejskal a Pavel Janáček. Jmenovaní byli vyzváni, zda zápis četli
a souhlasí s projednávanými skutečnostmi. Ověřovatelé konstatují, že zápis četli a souhlasí
s projednávanými skutečnostmi. Zápis je považován za schválený.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem Lukáše Peška, ověřovateli zápisu Markétu
Laštůvkovou a Nikolu Myškovou, návrhovou komisi ve složení Petr Stejskal a Pavel Janáček.
Předsedající vyzval k podání jiných návrhů a stanovisek, žádné návrhy ani stanoviska nebyly
podány a proto předsedající jmenované vyzval, aby se v průběhu jednání ujali svých
povinností.
Návrh usnesení: Shromáždění určuje zapisovatelem Lukáše Peška, ověřovateli zápisu
Markétu Laštůvkovou a Nikolu Myškovou, návrhovou komisi ve složení Petr Stejskal a
Pavel Janáček.
Vystoupení přizvaného hosta
Na dnešní shromáždění byl pozván odborný zástupce svazku ve věci provozování kanalizace
pan Ing. Jiří Hlavatý, který na úvod vystoupil s obsáhlou zprávou ke kalkulaci stočného pro
rok 2020, vývoj legislativy v nakládání s odpadními vodami a k otázce zápachu kanalizační
sítě.
Návrh usnesení: Shromáždění bere na vědomí zprávu Ing. Hlavatého ke kalkulaci stočného
pro rok 2020, vývoj legislativy v nakládání s odpadními vodami a otázky zápachu
kanalizační sítě.

Zpráva o jednáních předsednictva
Předsedající seznámil Shromáždění o jednáních předsednictva od minulého Shromáždění a
obsahu jednání.
Návrh usnesení: Shromáždění bere na vědomí zprávu o jednáních předsednictva.
Jmenování inventurní komise a provedení inventarizace majetku dle Plánu inventur za
rok 2019
Předsedající podal návrh na složení inventurní komise pro inventarizaci majetku Svazku a
schválení plánu inventur za rok 2019. Inventurní komise byla navržena ve složení předseda
představenstva Ondřej Dopita, místopředsedové představenstva Petr Stejskal a Lukáš Pešek a
hospodářka Svazku ing. Hana Vašková. Před hlasováním byla dána možnost se vyjádřit a
podání jiných návrhů a stanovisek. Jiných návrhů nebylo podáno.
Návrh usnesení: Shromáždění schvaluje Plán inventur pro rok 2019 a inventurní komisi
ve složení: předseda – Ondřej Dopita, členové Petr Stejskal, Lukáš Pešek, a Ing. Hana
Vašková.
Schválení návrhu rozpočtu hospodaření pro rok 2020
Předsedající přednesl návrh rozpočtu pro rok 2020, který byl v jednotlivých členských obcích
vyvěšen na úředních deskách v termínu od 28. 11. 2019 až do dnešního dne tj. 16. 12. 2019.
Po rozpravě byl schválen návrh rozpočtu Svazku pro rok 2020 jako vyrovnaný s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 1 070 000,00 Kč.
Návrh usnesení: Shromáždění schvaluje rozpočet Svazku obcí Studnice, Hamry Vortová
pro rok 2020 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 1 070 000,00Kč.
Rozpočtová opatření č. 2 a 3
Předsedající seznámil Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku Studnice, Hamry,
Vortová s rozpočtovým opatřeními č. 2/2019, ze dne 31. 10. 2019 a 3/2019 ze dne 29. 11.
2019, jak jsou uvedeny na zvláštní příloze a tak jak došlo k jejich schválení v rámci
pravomoci předsedy představenstva. Před hlasováním byla dána možnost se vyjádřit.
Návrh usnesení: Shromáždění bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 2/2019 a 3/2019
rozpočtu svazku pro rok 2019 provedené v rámci pravomoci předsedy představenstva v části
příjmové a výdajové, jak jsou konkretizovaná na zvláštní příloze a jsou provedeny ve výkazu
FIN 2-12 M ve sloupci „Rozpočet po změnách“ tak, jak bylo předneseno.
Rozpočtové opatření č. 4
Předsedající seznámil Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku Studnice, Hamry,
Vortová s rozpočtovým opatřeními č. 4/2019 ke dni 31. 12. 2019 jak je uvedené na
zvláštní příloze. Před hlasováním byla dána možnost se vyjádřit.
Návrh usnesení: Shromáždění schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu svazku pro
rok 2019 v části příjmové a výdajové, jak je konkretizované na zvláštní příloze a je
provedené ve výkazu FIN 2-12 M ve sloupci „Rozpočet po změnách“ tak, jak bylo
předneseno.
Projednání ceny stočného pro rok 2020
Předsedající seznámil přítomné s povinností plnění podmínek pro poskytnutí dotace na
výstavbu splaškové kanalizace, kde je mimo jiné i finanční analýza s vývojem cen stočného
po dobu udržitelnosti projektu, kde je pro rok 2020 stanoveno stočné v rozmezí 43,38 Kč –
48,20 Kč bez DPH, což představuje 49,89 Kč – 55,43 Kč s DPH. K tomuto je stanoveno
MZE, že schválená cena má pokrývat náklady vynaložené na provoz kanalizace a tvořit
rezervní fond dle metodiky MZE. Celkové náklady kalkulované pro rok 2020 činí 1 218 510,-

Kč (cena nereaguje na zvýšení cen elektrické energie) proti nákladům se předpokládá příjem
ze stočného cca 27 000 m3 (27000 x 45,13,- Kč = 1 218 510,- Kč). Cena stočného pro rok
2019 činila 47,50,- Kč s DPH. Cena kalkulovaná a stanovená pro rok 2020 je 51,90,- Kč
s DPH/1m3.
Návrh usnesení: Shromáždění schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši 51,90Kč
s DPH/1m3.
Informace o nutnosti zřizování věcných břemen
Předsedající seznámil přítomné s nutností zřizování věcných břemen na kanalizační potrubí
v majetku Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová, které je uloženo v pozemcích soukromích
vlastníků, z důvodu upevnění vlastnických vztahů k vlastněné kanalizaci. V této záležitosti
bude nutné nejdříve vybrat firmu pro vyhotovení geometrického plánu pro stanovení rozsahu
věcného břemene dle skutečného zaměření stavby splaškové kanalizace a následně jednat
s majiteli jednotlivých pozemků. Celou záležitostí se bude ještě představenstvo svazku
důkladně zabývat.
Návrh usnesení: Shromáždění bere na vědomí informaci o nutnosti zřízení věcných břemen
na kanalizační potrubí v majetku Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová z důvodu upevnění
vlastnických vztahů k vlastněné kanalizaci.
Návrh usnesení: Shromáždění pověřuje představenstvo Svazku obcí Studnice, Hamry,
Vortová přípravou podkladů pro vyhotovení geometrického plánu pro stanovení rozsahu
věcného břemene na kanalizační síť.
Návrh usnesení: Shromáždění pověřuje představenstvo Svazku obcí Studnice, Hamry,
Vortová přípravou a organizací výběru dodavatele geodetických služeb spojených s
vyhotovením geometrického plánu pro stanovení rozsahu věcného břemene a výběrem
ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
Zápis ze zasedání kontrolní a revizní komise
Shromáždění byl předložen zápis ze zasedání kontrolní a revizní komise Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová, která zasedala 9. 12. 2019.
Návrh usnesení: Shromáždění bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolní a revizní komise
Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová ze dne 9. 12. 2019.
Projednání dodatku smlouvy
Shromáždění byl předložen ke schválení návrh dodatku číslo 9 ke smlouvě o čištění
odpadních vod mezi svazkem a Vodárenskou společností Chrudim.
Návrh usnesení: Shromáždění schvaluje uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě o čištění
odpadních vod mezi Svazkem obcí Studnice, Hamry, Vortová – jako objednavatelem a
Vodárenskou společností Chrudim, a. s. – jako obstaratelem, dle předloženého návrhu.

Shromáždění bylo předsedajícím ukončeno 16. 12. 2019 v 19:00hodin

Zapsal - Lukáš Pešek:

Ověřovatel – Markéta Laštůvková

Ověřovatel – Nikola Myšková

Předsedající – Ondřej Dopita

USNESENÍ
ze Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová,
konaného dne 16. 12. 2019 od 17:00 hodin v budově bývalé školy Studnice čp. 105
A. Shromáždění pověřuje:
1.) Řízením shromáždění: Ondřeje Dopitu
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
2.) Představenstvo Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová přípravou podkladů pro vyhotovení
geometrického plánu pro stanovení rozsahu věcného břemene na kanalizační síť.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
3.) Představenstvo Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová přípravou a organizací výběru
dodavatele geodetických služeb spojených s vyhotovením geometrického plánu pro stanovení
rozsahu věcného břemene a výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
B. Shromáždění určuje:
1.) Zapisovatelem Lukáše Peška, ověřovateli zápisu Markétu Laštůvkovou a Nikolu
Myškovou, návrhovou komisi ve složení Petr Stejskal a Pavel Janáček.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
C. Shromáždění schvaluje:
1.) Plán inventur pro rok 2019 a inventurní komisi ve složení: předseda – Ondřej Dopita,
členové Petr Stejskal, Lukáš Pešek, a Ing. Hana Vašková.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
2.) Rozpočet Svazku obcí Studnice, Hamry Vortová pro rok 2020 jako vyrovnaný s příjmy a
výdaji ve výši 1 070 000,00Kč. (hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
3.) Rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu svazku pro rok 2019 v části příjmové a výdajové,
jak je konkretizované na zvláštní příloze a je provedené ve výkazu FIN 2-12 M ve sloupci
„Rozpočet po změnách“ tak, jak bylo předneseno.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
4.) Stočné pro rok 2020 ve výši 51,90,- Kč vč. DPH/1m3
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
5.) Uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě o čištění odpadních vod mezi Svazkem obcí Studnice,
Hamry, Vortová – jako objednavatelem a Vodárenskou společností Chrudim, a. s. – jako
obstaratelem, dle předloženého návrhu. (hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)

D. Shromáždění bere na vědomí:

1.) Zprávu o jednáních předsednictva.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
2.) Rozpočtová opatření č. 2/2019 a 3/2019 rozpočtu svazku pro rok 2019 provedené v rámci
pravomoci předsedy představenstva v části příjmové a výdajové, jak jsou konkretizovaná na
zvláštní příloze a jsou provedeny ve výkazu FIN 2-12 M ve sloupci „Rozpočet po změnách“
tak, jak bylo předneseno. (hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
3.) Informaci o nutnosti zřízení věcných břemen na kanalizační potrubí v majetku Svazku obcí
Studnice, Hamry, Vortová z důvodu upevnění vlastnických vztahů k vlastněné kanalizaci.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
4.) Zprávu Ing. Hlavatého ke kalkulaci stočného pro rok 2020, vývoj legislativy v nakládání
s odpadními vodami a otázky zápachu kanalizační sítě.
(hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)
5.) Zápis ze zasedání kontrolní a revizní komise Svazku obcí Studnice, Hamry, Vortová ze dne
9. 12. 2019. (hlasování PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)

Prezenční listina

Shromáždění zastupitelů členských obcí Svazku Studnice, Hamry, Vortová,
konaného dne 16. 12. 2019, v budově bývalé školy Studnice čp. 105
Zastupitelé obce Studnice
Oprávněn
Hlasující
hlasovat
ANO

Jméno

Příjmení

Ondřej

Dopita

Pavel

Janáček

ANO

Michal

Štěpánek Ing.

N-6

Josef

Navrátil

N-1

Dana

Seifertová

N-3

Lenka

Novosadová DiS.

ANO

Miroslav

Vařečka

N-4

Josef

Teplý

N-2

Věra

Dalecká

N-5

Jméno

Příjmení

Petr

Stejskal

Radek

Klukan

Nikola

Myšková

ANO

Miloš

Vašulín

ANO

Jiří

Vařečka

N-2

Zdeňka

Trávníčková

N-1

Jan

Zvolánek

N-3

Zastupitelé obce Hamry
Oprávněn
Hlasující
hlasovat
ANO

Zastupitelé obce Vortová
Oprávněn
Hlasující
hlasovat
ANO

Jméno

Příjmení

Lukáš

Pešek

Markéta

Laštůvková Mgr.

ANO

Ivana

Nováková

ANO

Ladislav

Šmahel

N-1

Jindřich

Sedláček

N-2

Jaroslav

Meduna

N-4

Lucie

Kozlová

M-3

ANO – zastupitelé oprávněni hlasovat
N
- náhradníci oprávněni hlasovat s uvedením pořadí nastupování

Vyvěšení návrhu

Podpis

Podpis

Podpis

rozpočtu Svazku obci Studnice, Hamry, Vortová pro rok 2020
na úředních deskách členských obcí
Zastupitelé obce Studnice
Obec
Studnice
Hamry
Vortová

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Podpis

